
 
:شناسی زیستوه گر ،یهعلوم پا، دانشکده یالنگدانشگاه ، رشت آدرس نویسنده مسئول 

 bheidari@guilan.ac.ir: ونیکلکترآدرس پست ا
 

 
 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 1398 تابستان. 2. شماره 7دوره 

  پژوهشیمقاله  

رده  بر Stichodactyla haddoni) یایی(در یقموکوس شقا اثراتبررسی 

 سرطان پروستات PC3 یسلول
 1غفوري حسین ،1هادوي مهوش ،*2و1حیدري بهروز ،1عبدزاده لهاما

 ، رشت، ایرانیالنگ دانشگاه ،یهعلوم پا دانشکده، یاسشن زیست گروه. 1
 ، رشت، ایرانیالندانشگاه گ ،خزر یايدر یپژوهشکده حوضه آب، یاییگروه علوم در. 2
 

 ریافت:خ دتاری
 

 تاریخ پذیرش:
 

 چکیده 
 علـت  دومـین  چنـین هـم  و مـردان  ادراري سیستم هايبدخیمی ترینشایع از یکی پروستات سرطان و هدف: زمینه

 Stichodactyla یـایی در یقحاضـر اثـرات موکـوس شـقا     مطالعهدر است.  مردان در سرطان از ناشی میر و مرگ
haddoni  پروستات سرطانی هايمیزان بقاي سلول بر )PC3 (مورد بررسی قرار گرفت. 

لید شناسـایی  استفاده از کبرداري از شقایق دریایی به صورت تصادفی و با ، نمونهتجربی نیمه ر این مطالعهد ها:روش
 .شـد  استون انجـام استفاده از با  S. haddoniخام بدست آمده از شقایق دریایی تغلیظ موکوسسپس صورت گرفت. 

-میکروگرم بر میلـی  120و  100، 80 ،60، 40، 20خام (موکوسمختلف  هايغلظت با PC3 سرطانی رده هايلسلو
عنوان شاهد مثبـت بـه مـدت    لیتر) بهمیکروگرم بر میلی 5/0و  25/0، 06/0لیتر) و داروي ضدسرطان دوکسوروبیسین (

  IC50ارزیـابی شـد. میـزان     MTT تست از استفاده با سلولی بقاي میزان بر اثر تیمارهاساعت تیمار شدند.  48و  24
 ساعته تیمارها محاسبه گردید. 48و  24

 24دوز و زمان درمان ( یشبا افزا PC3 يهاولشد سلبر ر S. haddoni یاییدر شقایقخام  موکوساثرات  نتایج:
را نشان  یسلول یتسم یشترینمختلف ب يهادر غلظت یسینضدسرطان دوکسوروب يدارو .یافت یشساعت) افزا 48و 
. )=082/0P( بـود برابـر  خـام  موکـوس  لیتـر یکروگرم بر میلیم 120و  100 يهاغلظتبا اثر  ینکه ا )=001/0P( ددا

روبیسـین منجـر بـه    لیتر دوکسومیکروگرم بر میلی 5/0چنین خام و هملیتر موکوسیلیبر م میکروگرم 120هاي غلظت
 .)=001/0Pساعت شدند ( 48بعد از  PC3هاي کشتن کامل سلو ل

رشـد بـر    يو مهار یسلول یتاثرات سم يدارا S. haddoni یاییدر یقخام مستخرج از شقاموکوس گیري:نتیجه
 ياسـتخراج داروهـا   يبـرا  یعنوان نامزد مناسـب به از آن توانیم احتماال اینراببنباشد. می PC3 یسرطان يهاسلول

 استفاده نمود. ضدسرطان

 :  ها واژه دیکل
ــان، ســرطان  ســم مرجانی

 شقایق دریایی پروستات،

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

فعـال  زیسـت  یعـی الت طبمحصـو از  یمنبع غن یاییموجودات در

 و ینتـر یمیاز قد یکی مرجانیان شاخه از ییدریا شقایق. هستند

و  یـدي انـواع سـموم پپت   ياسـت کـه دارا   یموجـودات  ینتریسم

 یو ضدسـرطان  یکنوروتوکسـ  یتولیتیک،س یتخاص با ینیپروتئ

بـه نـام    يایافتـه تخصـص   سـلول  درسـموم   یـن ا. )1( باشندمی

 در ینچنـ و هـم  باشـد یجانوران مـ  ینکه مشخصه ا یتنماتوس

دفـاع و   منظـور  بـه  و ددار وجود بدن سراسر یموکوس پوشش

 یـایی در یقشـقا  سـم  .)2, 1( گیـرد یشکار مورد استفاده قرار م

 یرها) و مواد غینو پروتئ یدها(پپت یینپروتئ ترکیباتانواع  يحاو

 )کبیوژنی هايینآم آمونیوم، ترکیبات ها،پورینمانند  ( ینیپروتئ

 یبـه سـه گـروه اصـل     ینیسموم پروتئ یطور کلبه .)3( باشدیم

 یمیو پتاسـ  یمیسـد  يهـا کانـال  هـاي ینها (توکسنوروتوکسین
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ــ  ــاژ)، س ــه ولت ــذ یتولیزینوابســته ب ــا (ســموم منف ــد ه ســاز مانن

  یمتقسـ  A2 یپازيفسـفول  یتهـا)، سـموم بـا خاصـ    ینوپوریناکت

اسـاس وزن  بـر   نتوایها را میتولیزینس چنینهم. )1( شوندمی

دالتـون   یلـو ک 8-5 یدهايکرد. پپت یمبه چهار گروه تقس یمولکول

سـاز،  منفـذ  یدالتـون  یلـو ک 20 ینپروتئ یستامین،هیآنت یتبا فعال

 .)4(دالتون یلوک 80 یتولیزینسو دالتون  یلوک 40-30 یتولیزینس

در سراسر جهان اسـت و   یرم و مرگ یاز علل اصل یکیسرطان 

شـده   ینـی بیشپ باشد.یم یشحال افزاروز در  هآن روز ب یوعش

 2030 سـال  عامـل مـرگ در   ینتـر و مهم یناست که سرطان اول

-بـدخیمی  ترینشایع از یکی پروستات سرطان. )6, 5( بودخواهد

 میـر  و مـرگ  علت دومین چنینهم و مردان ادراري سیستم هاي

 رد .)8-6( اسـت  مـردان  در ریه سرطان از بعد سرطان از ناشی

 و پروســتات ســرطان بــه مبــتال مــرد میلیــون 4/1 ،2013 ســال

 .)9( استشده گزارش جهان سراسر در میرومرگ 293000

 بدسـت  فعـال زیسـت  ترکیبـات  اثرات درخصوص مطالعه چندین

. اسـت  شـده  انجام سرطانی هايسلول بر دریایی شقایق از آمده

مستخرج  AAP-H يضدتومور یدپپت ياثرات مهار یپژوهش در

ــاییدر یقشــقا زا ــر Anthopleura anjunae ی ــاســلول ب  يه

 یجقـرار گرفـت. نتـا    یمورد بررس DU-145پروستات  یسرطان

هـا  آن یـر مومـرگ  یشزنده و افزا يهاتعداد سلول کاهش یانگرب

 دیگـري  پـژوهش  در. )10( بود زمان و دوز به وابسته حالت در

 ییایـ در یقاز شـقا  بدسـت آمـده   APETx4 یـد پپت يمهار تاثرا

Anthopleura elegantissima یســرطان  يهــاســلول بــر 

 پپتیـدهاي  .)11( گزارش شـد  محققان توسط LNCaPپروستات 

 منجـر  Anemonia viridis یـایی در یقشده از سم شقا یصتخل

 پروسـتات  آدنوکارسـینوم  هـاي سـلول  تکثیـر  و رشـد  مهـار به 

 . )12( شد) PC3( انسانی

مـردان   یکننـده زنـدگ  دیـ تالالت تهداخ از یکیرطان پروستات س

سـرطان   یـر م و بـروز و مـرگ   یـزان م یر،اخ يهااست. در سال

اســت.  یافتــه یشافــزا یاو آســ یغربــ يپروســتات در کشــورها

ــاروش ــان يه ــ  یدرم ــد جراح ــول مانن ــ ی،معم ــانیمیش   ی،درم

 

ماننـد   یاغلب بـا عـوارض جـانب    یدرمان و هورمون یدرمانپرتو

 یـک عوارض نورولوژ یف،عض ییومت داروبقا، مقا یزانم اهشک

 یاثـرات ضدسـرطان   ینکـه باشد. با توجه بـه ا یهمراه م یو خون

مکـررا بـه    یاییفعال بدست آمده از موجودات دریستز یباتترک

 یدرمـان  يهـا یوهبـه شـ   یـابی  دسـت  یناست بنابرا یدهاثبات رس

که  رباالت ییموثرتر و با کارا فعالزیست ترکیباتبا کشف  یدجد

 یدرمان یمیش ياز داروها یناش یبرض جاناعوو  یز مصرفدو

 ییشناسـا  ،منظـور  دینب است. يضرور يدهد امرمی را کاهش 

 یـک عنـوان  بـه  یاییفعال موجودات دریستز یباتترک یصو تخل

اثـر آن جهـت درمـان     يهـا یزمو کشف مکـان  یداروئ یممنبع عظ

اســت.  نــدهکن یــدوارجملــه ســرطان پروســتات ام ازهــا ســرطان

 یقاثرات موکـوس شـقا   بررسیحاضر  مطالعهاز  دفه بنابراین

 ســرطانی هــايســلول بــر  Stichodactyla haddoni یــاییدر

 . باشدیم )PC3( پروستات

 اهشرو 

 بردارينمونه

 جزیره شرقی احلس از S. haddoni دریایی شقایق بردارينمونه

 از گونـه  ایـن  از نمونـه  6 کامـل،  جزر یک در. تگرف انجام هرمز

. )1(شـکل   دش آوريجمع و جدا بستر از مدي و جزر نیب منطقه

 صـورت گرفـت    ییشناسـا  یدکل از با استفاده هانمونه ییشناسا

 mincing( ماسـاژ دادن  یـک خام با استفاده از تکنموکوس. )13(

and milking( شد آوريجمع )بـه  هـا نمونـه  که ترتیببدین. )14 

. )2کل (شـ  شـدند  هداد ماساژ میآرا به و منتقل پالستیکی ظرف

 بـه  ازت تانـک  با و آوريجمع سریعا ترشح از بعد خامموکوس

 4 دمـاي  ،3200(دور سـانتریفیوژ  از پـس  .شد منتقل آزمایشگاه

 -20 دمـاي  در روئی محلول) دقیقه 15 مدت به سانتیگراد درجه

 . شد نگهداريگراد سانتی درجه

ئ یزانو سنجش م تغلیظ  خام کل موکوس ینپروت

حـذف   جهـت خـام بـا اسـتفاه از اسـتون     موکوس ینوتئرپ تغلیظ

برابر حجـم   چهار یبترتینبد. )15( شد انجامناخواسته  یباتترک

 يدر دمـا  یقـه دق 60نمونه، استون سرد به آن اضافه و به مـدت  
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 يبردار. محل نمونه 1شکل 

  

 
 S. haddoniیایی شقایق در. 2شکل 

 از پـس  یروئـ  محلـول . شـد  يدارنگهـ  گـراد یدرجه سـانت   -20

 10به مـدت   گرادیدرجه سانت 4 دماي، 13000(دور  سانتریفیوژ

 تبخیـر  اسـتون  تـا  شـد  داده زمـان  دقیقه 30 و شد خارج) یقهدق

 فسـفات  بـافر  نمکی محلول توسط پروتئینی رسوب سپس. شود

)PBS میـزان  بعـد  مرحله در. گردید فریزدراي یتاانه و شد) حل 

 گیـري  اندازه لوري روش از استفاده با خامموکوس کل پروتئین

 .)16( شد

 سلول کشت

 از بانـک  PC3 پروستات آدنوکارسینوماي سرطانی سلولی رده

 :NCBI Code( شـد  خریـداري  ایـران  پاسـتور  انسـتیتو  سلولی

C427(. ــلول ــاس ــت در ه ــه 96 پلی ــا ايخان ــی ب ــت طمح  کش

RPMI1640  )Bio-Idea, Houston, TX (جنین سرم %10 حاوي 

 و) FBS )Fetal Bovine Serum, Gibco, Carlsbad, CA يگـاو 

 ,Bio-Idea( استرپتومایسـین  و سـیلین پنی هايبیوتیکیآنت  1%

Houston, TX( بـا  گـراد سـانتی  درجه 37 انکوباتور در و کشت 

  ند.شد يردانگه% 95 رطوبت و %5 اکسیدکربندي

  یسلول یتسم سنجش

 یقخـام شـقا  کـوس مو یسـلول  سـمیت  اثـرات  بررسی منظور به

ــاییدر ــنج  S. haddoni ی ــگ س ــت رن  -MTT (3-(4, 5 یاز تس
dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) 

 تبـدیل  در زنـده  سـلول  توانایی براساس روش نیاستفاده شد. ا

 بـنفش  فورمـازان  بلورهـاي  بـه  لمحلـو  تترازولیـوم  زرد نمـک 

 سوسپانسـیون  از لیتـر میکرو 100 میـزان  ابتـدا  .اسـت  نامحلول

 ، RPMI1640تکش محیط همراه به سلول 10000 حاوي سلولی،

 گراد،سانتی درجه 37( ايخانه 96 پلیت هايچاهک از هرکدام در

 ساعت، 24 زمان مدت از پس. شد داده کشت%) 5 اکسیدکربندي

 کشت محیط از میکرولیتر 100 میزان و جخار یروی کشت محیط

 100، 80، 60، 40، 20کل  پروتئینلف ختم هايغلظت حاوي تازه

 3 بـا  خام موکوس از آمده بدست یترلیلیبر م یکروگرمم 120و 
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 و 24 زمـان  گذشـت  از پـس . گردید اضافه هاچاهک به تکرار بار

 یطحـ از م یکرولیترم 100خارج و  یکشت روئ یطمح ،ساعت 48

 چاهـک  هـر  بـه  MTTمحلـول   یکرولیترم 10 يحاو جدید شتک

  درجـه  37( انکوباسـیون  سـاعت  4 مـدت  بـه  و شـد  اضـافه 

 حـل  منظـور  بـه . گرفت صورت%) 5 اکسیدکربندي گراد،سانتی

 DMSO محلـول  میکرولیتـر  50 میزان فورمازان بلورهاي کردن

)DMSO, 99.5%; Sigma, St. Louis, USA ( از هرکـدام  بـه 

اتـاق در   يدر دمـا  یقـه دق 15بـه مـدت    یـت پل و زودهفا اهچاهک

 بـا  نـانومتر  570مـوج  طول در و شد داده تکان یامآر به تاریکی

 زیـر  فرمول از استفاده با .شد خوانده االیزا خوان قرائت دستگاه

 .گردید محاسبه مختلف هايغلظت در هاسلول حیات درصد

 ياهلوسل نوري جذب/ کنترل هايسلول نوريجذب ×(100

 سلولی بقاي میزان )=شده تیمار

و  25/0، 06/0 ي(غلظتهــا ندوکسوروبیســی ضدســرطان ارويد

 همچنـین  و مثبـت  شـاهد  عنـوان  به )یترلیلیبر م یکروگرمم  5/0

بـه عنـوان شـاهد در     تیمـار  بدون کشت محیط حاوي هايسلول

کـه منجـر بـه    از موکوس خام  یعالوه غلظتهنظر گرفته شدند. ب

 IC50 )half maximalها شد به عنـوان  از سلول% 50مهار رشد 

inhibitory concentration (شد گرفته نظر در. 

 آماري آنالیز

 و شـدند  ارائـه  انحـراف معیـار   ±میـانگین   صـورت  بـه  هـا ادهد

 نـرم  از نمودارهـا  رسـم  جهت. شد انجام تکرار بار 3 با آزمایش

ها با دهدا لپراکنش نرمااستفاده شد.  یسمجموعه آف اکسل افزار

 بـا  هادادهس، سنجش شد. سپ یرونفاسم-موگروفآزمون کول

 واریـانس  تجزیـه  آزمون ، 20 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده

ــه ( ــه ) و One way-ANOVAیکطرفـ -Two way(  دوطرفـ

ANOVA (پـس  از هامیانگین مقایسه جهت نهایتا،شدند.  تحلیل-

 .شد هفادتاس% 95 نینااطم سطح با Tukey‘s HSD آزمون

 نتایج 
گرم یلیم یکدر  یکروگرمم 1585خام موکوس ینیپروتئ محتواي

نشـان داد   MTTنتـایج تسـت    بدست آمـد.  موکوس پودر خشک

 24شاهد و تیمارها در زمـان  گروه ها در بین میزان بقاي سلول

 .)3(شـکل   )=001/0P( دار وجـود داشـت   یاختالف معنـ  ساعت

میکروگـرم   40و  20 هـاي ظـت لغ ینب ینزول وجود روند یرغمعل

در لیتـر  میکروگـرم بـر میلـی    80و  60،  ینچنـ و هملیتر بر میلی

دار مشـاهده   یاختالف معنـ  از نظر آماري ساعت 24مدت زمان 

و  100 يهـا غلظت در هازیستایی سلول یزانم .)=074/0P( نشد

ر سـای ساعت نسبت به  24 زمان در لیترمیکروگرم بر میلی 120

بـین   .)=032/0P( نشـان داد  یکاهش محسوسـ  لرکنت و یمارهات

 25/0، 06/0و موکـوس  لیتـر  میکروگرم بر میلـی  120 هايغلظت

در  داروي ضدسرطان دوکسوروبیسـین لیتر میکروگرم بر میلی

 )=074/0Pدار مشاهده نشـد ( ساعت تفاوت معنی 24مدت زمان 

 .)3(شکل 

در هـا  رایش غلظـت تیم خام با افـزا میزان سمیت سلولی موکوس

قــاي کــاهش ب. )3(شــکل  یافــت افــزایشســاعت  48مــدت زمــان 

از نظـر   لیتـر میکروگرم بر میلـی  60-120هاي غلظتدر  هاولسل

ــاري معنــی  ــ .)=023/0P( دار بــودآم و  100هــاي غلظــت ینب

ــی  120 ــر میل ــرم ب ــوس میکروگ ــر موک  5/0و  25/0، 06/0و  لیت

 نزما مدت رترتیب د به لیتر دوکسوروبیسینمیکروگرم بر میلی

 دده نگردیــدار مشــاهاز نظــر آمــاري اخــتالف معنــیســاعت  48

)082/0P=(،  شکل)3(. 

اثـر  غلظـت   یشافـزا بـا   نشان داد MTTتست  نتایجبه طور کلی 

 ي، بـه طـور معنـادار   PC3هـاي  بر سلول خامموکوسداده شده 

 48و  24 زمـان  بـین . )3(شـکل   یابـد کـاهش مـی   هـا سلول يبقا

تفاوت وجود داشت  یمهار رشد سلول رنظ از یمارهار تساعت د

)042/0P=مدت زمان  غلظت در یشها با افزالسلو يبقا ). کاهش

ضدسـرطان   يدارو .بـود  یشـتر ساعت ب 24ساعت نسبت به  48

 یسـلول  یتسـم  یشترینمختلف ب يهادر غلظت یسیندوکسوروب

 گـرم یکروم 120و  100 يهااثر مشابه غلظت ینرا نشان داد که ا

 IC50 میـزان  .)3(شکل )=082/0P( موکوس خام بود لیترلیبر می

 بـه  تیمار از پس ساعت 48 و 24 زمان در سلولی رشد مهار در

 شد. محاسبه لیترمیلی بر میکروگرم 5/32 و 3/83 ترتیب
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لیتـر) بـر   گرم بر میلـی کرومی  5/0و  25/0، 06/0لیتر) و دوکسوروبیسین (میکروگرم بر میلی 20-120خام (وسهاي مختلف موک. اثر غلظت3شکل 

 48ي تیمارهـا ارتباط بین نشان دهنده  )#(ساعته و 24ي تیمارهاارتباط بین نشان دهنده  )*(ساعت.  48و  24در مدت زمان PC3هاي بقاي سلول

 ).>05/0P( باشدمیا سطح معناداري ها در هر ستون متناسب بتعداد سمبل .می باشدساعته 

 بحث     
 بـه  میـر،  و مرگ اصلی عوامل از یکی عنوانهب نطاسر امروزه،

 شده تبدیل دارویی و پزشکی علوم هاي شچال بزرگترین از یکی

 یـک  عنـوان بـه  دریـایی  زیست محیط اخیر يهادهه در لذا .است

 گسترده، درمانی کاربردهاي با طبیعی هايفرآورده از غنی منبع

 فعـال  تسیز هايیدپپت از بسیاري .تاس گرفته قرار توجه دمور

 اسـتخراج  مختلـف  دریـایی  موجودات از ضدسرطانی،  اثرات با

 از کمتـر  جـانبی  عوارض با و کارآمدتر مراتب، به کهاست  شده

در مطالعه حاضـر   .)17( باشندمی موجود ضدسرطانی ترکیبات

بـر رشـد    S. haddoni یاییدر شقایقخام موکوس ياثرات مهار

ساعت)  48و  24درمان ( زمان و دوز یشبا افزا PC3 يهاسلول

 در موجـود  فعـال زیستی ترکیبات حضور ینچن. همیافت یشافزا

منجـر بـه    یتـر لیلـی بـر م  یکروگـرم م 120خام در غلظت موکوس

 کـه  شـد سـاعت   48پس از گذشـت   PC3 يهاکشتن کامل سلول

 در ضدسـرطان  داروي عنـوان بـه  نیدوکسوروبیسـ  اثـر  مشابه

 .بود هاسلول رشد مهار

مسـتخرج   AAP-H يضدتومور یدپپت ياثرات مهار یژوهشپ در

ــاییدر یقاز شــقا ــر ســلول را Anthopleura anjunae ی ــاب  يه

 یج. نتـا گرفـت قـرار   یبررسـ رد مو DU-145پروستات  یسرطان

هـا  آن یرم و مرگ یشزنده و افزا يهاکاهش تعداد سلول یانگرب

 یدتپپ IC50مقدار  ینچنن بود. همته به دوز و زمادر حالت وابس

مـوالر در  یلـی م 298/2و 970/7، 605/9 یـب بـه ترت  يضدتومور

. در پـژوهش  )10( سـاعت محاسـبه شـد    72و  48، 24 يهازمان

 APETx4 یـد ه دوز پپتوابسـته بـ   یسـلول  یتمات سـ اثـر  یگريد

 بـر  Anthopleura elegantissima یاییدر یقبدست آمده از شقا



 
39 

  

 
 1398 تابستان .2شماره  .7 دوره            دریهجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیم

 و همکاران عبدزاده                                                                          PC3 یرده سلول بر یاییدر یقموکوس شقا اثرات

ــ ــاللوس ــرطان يه ــتات  یس ــزارش LNCaPپروس ــ گ  .)11( دش

 یـایی در یقشـده شـقا   یصتخل يهابا مطالعه بر فرکشن محققان

Anemonia viridis ــه ــرات ب ــمیت اث ــار و ســلولی س ــر مه   تکثی

بردنـد و   ی) پـ PC3( انسانی پروستات رسینوموکاآدن هايسلول

 از یتـر لیلـی بـر م  یکروگـرم م 100گزارش کردند غلظت  ینچنهم

بعـد از   اهـ لولسـ  شده منجر به کشتن کامل یصتخل IVشن فرک

تر ییندر دوز پا یدترشد یتیاثرات سم کهیساعت شد در حال 24

ام هاي انجـ برخالف پژوهش. )12( ساعت مشاهده شد 48بعد از 

حاصل  ثرات ضدسرطانی پپتیدها و عصارهشده که به بررسی ا

، در مطالعه )12, 11( هاي دریایی پرداخته استاز کل بدن شقایق

حاضر سـعی شـده اسـت اثـرات سـمیتی و کشـندگی موکـوس        

مـورد بررسـی    s. haddoniحاصل از شـقایق دریـایی    رشحهمت

که تفاوت در جنس مورد مطالعه وجـه تمـایز   قرار گیرد. درحالی

اثـرات   ینچنـ هـم  رود.شـمار مـی  رین بهدیگر این پژوهش با سای

 یاییدر يهایقتوسط شقاشده  یدتول یديسموم پپت یضدسرطان

(سـرطان   A549ماننـد   یسـرطان  يهـا مختلف سلول يهابر رده

(سرطان پوست)  A431(سرطان پستان)،  T47Dو  MCF7)، یهر

)18-20( ،HL-60 لوســـــم)یلوســـــیتم ی ،(CEM لوســـــم)ی 

 ینوماي(کارسـ  MDA-MB-134و  MDA-MB-231لنفوبالست)، 

ــتان)  ــتوما(گل U87و  A172، )22, 21(پسـ ــان يیوبالسـ ) یانسـ

-موکوس IC50 یزانمطالعه حاضر م در. است شده گزارش)23(

ــقا  ــام ش ــاییدر یقخ ــه ترت S. haddoni ی ــبب  5/32و  3/83 ی

محاسـبه شـد کـه نشـان دهنـده اثـرات        یتـر لیلیبر م یکروگرمم

 24ساعت نسبت به  48تر در زمان یینبا دوز پا یدترشد یتیسم

 باشد.یساعت م

تـا   5 مولکـولی  وزن بـا  ینیئاده پروتخانو 4شامل  هایتولیزینس

 همـه  سـموم  در رسـد می نظربه و )2, 1(دالتون هستند  یلوک 80

 . )24( باشند داشته وجود مرجانیان

 منافـذ  یجـاد هـا در ا آن ییها توانایتولیزینس یساسا یژگیو یک

و از دسـت   ياسـمز  ییراست که منجر به تغ سلولی هايغشا در

-یمـرگ سـلول مـ    انجامسـر و  یلداخل سلو يهایتدادن متابول

 هاآن اثر امکان و کنندگیلیز خاصیت دلیل به بنابراین .)25( شود

 مـورد  يتومـور  ضد عناصر عنوانبه خاص، هايبافت روي بر

 .)26(اند قرار گرفته  توجه

موکوس  یسلول یترسد اثرات سمیپژوهش حاضر به نظر م در

باشـد.    PC3 يهـا لها بر غشا سلویتولیزینخام به واسطه اثر س

 یقخـام شـقا  پـژوهش موکـوس   یـن ا یجبا توجه بـه نتـا   ینبنابرا

 جهـت  یعنـوان نـامزد مناسـب   توانـد بـه  یمـ  S. haddoni یاییدر

  .یردضدسرطان مورد توجه قرار گ ياروهااستخراج د

دریایی بـه دلیـل   هاي از شقایقبرداري حدودیت در تعداد نمونهم

اب از وارد نمـودن  ین اجتنـ چنهممحیطی و رعایت مسائل زیست

و زیسـتگاه   هاي دریـایی هرگونه گزند و آسیب به جامعه شقایق

بـه  بـا توجـه    .مطالعه حاضر بـود هاي از محدودیت هاطبیعی آن

هـاي مختلـف شـقایق دریـایی در     گونـه ر بـ کـه  مطالعات پیشین 

 .S ، اسـتفاده از گونـه  صورت گرفته اسـت  هاي مختلفزیستگاه

haddoni از نقـاط قـوت ایـن مطالعـه بـه      یج فارسحاضر در خل 

مطالعـه  نتـایج حاصـل از    بکـارگیري بـه منظـور    رود.ر میشما

مختلـف  هـاي  بخشسرطانی اثرات ضدد گردپیشنهاد می حاضر

دهـانی و  موکـوس، صـفحه   چـون هم S. haddoni شقایق دریایی

هـاي  ردهاي بر صورت مقایسهبهعصاره خام حاصل از کل بدن 

 یابی بـه  دستضمن  تاسنجیده شود  سرطانی هايسلولمختلف 

هـاي  موثرترین بخش، جهت بررسی اثرات جـانبی آن بـا سـلول   

 گیرد.نرمال انسانی مورد آزمایش قرار 

 گیريهنتیج 
 یقخام مستخرج از شـقا پژوهش حاضر نشان داد موکوس نتایج

 رشـد  يو مهـار  یسلول یتاثرات سم يدارا S. haddoni یاییدر

مـرگ کامـل    کـه ي. بـه طـور  اسـت  PC3 یرطانسـ  يهابر سلول

از موکوس بعد از  لیتربر میلی یکروگرمم 120ها در غلظت سلول

 یســلول یتســم یــزانســاعت مشــاهده شــد. م 48مــدت زمــان 

 یسـین سـرطان دوکسوروب  ضـد  يخام مشابه اثـر دارو موکوس

 .Sفعـال موکـوس   یسـت ز یبـات ترک استخراجاست که  یدبود. ام

haddoni و یــدترضــد ســرطان جد ياهــف دارومنجــر بــه کشــ 

 .شود ترموثر
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 و قدردانی تشکر 
-همکاران آزمایشگاه بیولوژي دانشکده علوموسیله از کلیه بدین

پژوهش  را دارم. اريو سپاسگزنهایت تشکر دانشگاه گیالن پایه 

ــد    ــا کـ ــري بـ ــه دکتـ ــان نامـ ــتخرج از پایـ ــر مسـ   9361 حاضـ

 .باشدمی

 تضاد منافع 
نویسـندگان   ی توسـط ارض منـافع در این پژوهش هیچ گونه تعـ 

 .گزارش نشده است

 

 

 :یسندگاننومشارکت 
 یـا داده هـا،   يجمـع آور  یامطالعه،  یو طراح ي) مفهوم پرداز1(

 ي(مفهوم پـرداز  یدريح بهروز ها: داده یرو تفس یلو تحل یهتجز

 و یهتجز یاداده ها  يمطالعه)، الهام عبدزاده (جمع آور یو طراح

ــل ــ داده یرو تفســ تحلی ــادوا)ه ــور ینحســو  ي، مهــوش ه  يغف

 ها) داده تفسیر و یلو تحل یهتجز یامطالعه  ی(طراح

 يمحتـوا  ینآن جهـت تـدو   ینیبـازب  یامقاله  یسنو یشپ یه) ته2(

 یدريعبدزاده و بهروز ح الهام :یشمندانهاند

 بهــروز از ارسـال بـه مجلـه:    یشدستنوشـته پـ   یینهـا  ییـد ) تا3(

 یدريح
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   Abstract 

 Background & Aim: Prostate cancer (PCa) is one of the most common cancers of the 
male urinary system and is also the second leading cause of cancer deaths in men. In the 
present study, the effects of Stichodactyla haddoni on the viability of prostate cancer 
cells (PC3) were investigated. 

Methods: In the semi experimental study, sea anemones were sampled at random using 
an identification key. Then concentration of crude mucus obtained from S. haddoni sea 
anemone was carried out by acetone. The PC3 cells treated with different 
concentrations of crude mucus (20, 40, 60, 80, 100 and 120 µg/ml) and Doxorubicin 
anticancer drug (0.06, 0.25 and 0.5 μg/ml) as a positive control for 24 and 48h. The 
effect of treatments on cell viability was evaluated using MTT assay. The IC50 of crude 
mucus was calculated after 24 and 48 h. 

Results: The inhibitory effects of the crude mucus of S. haddoni was increased with the 
growth of PC3 cells with escalating the dosage and treatment time (24 and 48h). The 
Doxorubicin anticancer drug induced the highest cytotoxicity at different 
concentrations, which was similar to the concentration of 100 and 120 µg/ml of crude 
mucus. 

Conclusion: The crude mucus of S. haddoni has cytotoxic and growth inhibitory effects 
on PC3 cancer cells, therefore, it can be considered as an appropriate candidate for the 
development of anticancer drugs. 
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